INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SIBIU

COMUNICAT DE PRESĂ
31august2021

Campanie naţională de control pentru reducerea muncii nedeclarate și
subdeclarate

În perioada 30.08.2021 – 17.12.2021, I.T.M Sibiu va desfășura Campania națională parte
a Planului de măsuri realizat de Inspecția Muncii în colaborare cu Ministerul Muncii și
Protecției Sociale, în vederea reducerii incidenței muncii nedeclarate și subdeclarate.
Obiectivele acestei campanii vor urmări cu preponderență identificarea și combaterea
muncii nedeclarate și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea respectării de
către angajatorii a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, identificarea
angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor și tinerilor, determinarea
angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă pentru persoanele depistate
fără forme legale de angajare, de a le înregistra în REVISAL și de a le transmite la
inspectoratul teritorial precum și creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și
angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale din domeniul
relațiilor de muncă.
Munca nedeclarată are efecte negative, pe termen scurt dar mai ales pe termen lung,
atât pentru individ, cât și pentru societate, precum și pentru bugetul de stat, existând o
relație interdependentă între plata contribuțiilor sociale și impozitelor și accesul la
drepturile de asigurări sociale și alte măsuri de protecție socială. Aceasta constituie un
fenomen extrem de nociv, din cauza consecințelor sociale și economice pe care le
produce, întrucât persoana care prestează activitate nedeclarată este lipsită de
protecție socială, nu beneficiază de drepturile conferite de un contract de muncă, nu
beneficiază de dreptul la pensie și la indemnizația de șomaj, nu are siguranța plății
muncii prestate, plata făcându-se în funcție de bunăvoința angajatorului. De asemenea,
angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a responsabiliza lucrătorul pentru
eventualele prejudicii produse de acesta.
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